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Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local are obligația de a 
prezenta la începutul fiecărui an, raportul referitor la activitatea depusă în anul 
precedent. Acest lucru constituie transparență în administrația publică și relevă 
comunicarea consilierului local cu cetățenii localității. 

Sunt consilier local ales la alegerile locale din septembrie 2020 , pe listele 
Partidului Mișcarea Populară și reprezint interesele cetățenilor din satul 
Pojorâta, comuna Pojorâta, județul Suceava. 
            Am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului 

Local al comunei Pojorâta, precum și la toate ședințele organizate pe comisia de 
specialitate . 
                  Menționez de asemenea, că am participat nemijlocit la adoptarea unor 
hotărâri de o importanta deosebită, din care se reliefează cele privind bugetul 
comunei, cele privind supunerea la vot a proiectelor de hotărâri și semnarea 
hotărârilor adoptate, precum și asigurarea menținerii ordinii și a respectării 
regulamentului de funcționare. 

        Conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 
ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor Consiliului 
Local. Am luat legătura cu cetățenii satului, prilej cu care am discutat despre 
prioritățile și așteptările acestora de la autoritățile locale. 

          Atât în cadrul ședințelor Consiliului Local, cât și în cadrul comisiilor de 
specialitate am activat pentru: 

• Respectarea interesului cetățenilor; 

• Îmbunătățirea activității instructiv – educative; 

• Valorizarea patrimoniului cultural al zonei,  

• Utilizarea eficientă a banilor publici. 
Menționez faptul că sunt secretarul comisiei pentru invatamant, sanatate si 

familie, munca si protectie sociala, activitati social culturale, culte, protectie copii. 
Ca şi conduită pe care mi-am impus-o a fost aceea de a mă abţine sau a vota 

împotriva unor proiecte de hotărâre, ori de câte ori am apreciat că banul public sau 
un bun ce aparţine Primăriei  comunei Pojorâta, nu este bine gestionat. 
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